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 األخالق واحلياة املهنية
ان يقوم  من هم الواجبات االجتماعية ان يكون للمرء عمل مهين , أي ان يشغل وظيفة نافعة , او

بدور مفيد يف اجملتمع . وهلذا , كان من الطبيعي ان تتبني االنسانية ان العاطلني عن العمل الذين 
ر احلقيقي يف نظر و  ون هبذه االفادة امث اجلج يستفيدون من اجلماعات دون ان يفيدوها اية افادة , يقرتف

 العاملني . 
مرتبط باملبادئ اخللقية  انهواذا عرفنا ان العمل واجب اجتماعي , كان اول  ما يتبادر اىل الذهن , هو 

 ارتباطا وثيقا . وتبدو اواصر هذا االرتباط حقيقة واقعية يف كثري من املواقف املهنية .
به وحده يقيم الدليل على عقليته وكفاءته ,  صية الفرد كاملة هو العمل , اذان خري ما تتحقق فيه شخ

وهو الذي ينمي فيه الشعور بذاته , ويدفعه اىل مقاومة املصائب ومصادمة العقبات . وال ريب ان املرء 
انه تربز اىل عامل النور , وتنمو مث تثمر , ف –ة ة ام حسي  سواء اكانت عقلي   –عندما يرى نتيجة عمله 

 يشعر بلذة ال تعدهلا لذات املتع واملسرات . 
وترفع املهنة املستوى اخللقي للفرد . ففي الواقع املشاهد ان العاطل عن العمل الذي ليس له عمل منظم 

يشغله , يعاين حالة من الشعور بالنقص اخللقي , يستوي يف هذا الثري والفقري . وعلى العكس من 
, يكون اكثر حرصا , واعظم حزما يف سلوكه  باألعمالاة مهنية مليئة ذلك متاما , فان من يعيش حي

 واخالقه .
وختلق املهنة بني افرادها نوعا من التماسك الذي يذكرنا بالتماسك بني اعضاء االسرة الواحدة . وهو 

حدة , حييون معيشة وا كأهنماملهنة الواحدة   فأفرادمتاسك حيمي اجملتمع من االنانية البغيضة الضارة . 
فيشرتكون يف السراء والضراء اللتني تتعرض هلما مهنتهم . وهذا التعاطف بينهم دفع املفكر الفرنسي ) 
دوركامي ( , صاحب الدراسات الكثرية يف علم االجتماع , اىل القول : " ان اجلماعات املهنية ستحل 

 حمل االسرة يف بعض شؤوهنا , وال سيما وظائفها التهذيبية " .
ملهنة الفرد باحلياة املهنية يف جمموعها ربطا حمكما , اذ عليه ان يدرك التماسك العضوي الذي وتربط ا

ن فكرة صحيحة عن الدور الذي ميثله يف تلك يكو  ي ينتج من تقسيم العمل بينه وبني االخرين , لك
ك , حرصا حيفظ احلياة , ويرتتب  على هذا االدراك ان حيرص الفرد على االسهام يف اجناز العمل املشرت 

 بطها وتكاملها .اللمهنة تر 
ال يعمل لنفسه فحسب  ألنه, يصدر عن دوافع شخصية وحوافز اجتماعية ,  هتمهنواملرء , وهو يباشر 

, بل للجماعة كلها يف جمتمعه . وال ريب ان هذا االعتبار خيلق يف نفسه شعورا حيا مبسؤوليته الشخصية 
, واثارها االجيابية يف  احلوافز االجتماعيةقدراته . وال ننسى امهية , فيحرص على اتقان عمله , وتوظيف 
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تعزيز الروح املهنية لدى املرء , وهي حوافز توفرها املؤسسات املهنية وانظمتها , حرصا على انسانيته , 
 وتامني حقوقه املعنوية واملادية .

ه من التفكري يف اختيارها , والعناية ومن هذه االمهية اخللقية للمهنة , يتضح مقدار ما جيب علينا بذل
اهلني امليسور , فقد قيل  باألمربفحصها قبل االلتزام هبا , وفقد القدرة على العدول عنها , وليس ذلك 

 : ان اهم شيء يف احلياة اختيار املهنة .
حدود مستقبلنا  ويف الواقع , اننا عند االقدام على اية مهنة نقرر مصري مستقبلنا االجتماعي ,  كما نعني  

املقبلة , لكي يشغلها كما ينبغي . فاذا انتهى من  تهنفسه ملهن املادي . هلذا , جيب على املرء ان يعد  
هبه على النحو االكمل , وجب عليه ان تكون فكرته عن رسالته يف احلياة فكرة متثل العزة ااعداد مو 

 ة اصدق متثيل . م  اهلوالكرامة وعلو 
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 عالمة 06القسم االول : فهم المقروء والثروة اللغوية 

 عالمات(5)كيف تتحق ق شخصي ة الفرِد بالعمل ؟  .1

 
 

 عالمات(5)ما فائدة الت ماسك العضوي بني العم ال أثناء ممارسة العمل ؟ .2

 
 

 عالمات(5)ماذا يرتت ب على اختيار الفرد ملهنته ؟  .3

 
 عالمات(5)يرى العاملون أن  العاطلني عن العمل آمثون . اشرح املقصود مبي نا رأيك يف ذلك ؟ .4

 
 عالمات(5) أي مجلة تُعرب  عن الصفات اخلُُلقي ة اليت يكتسبها الفرد من حياته املهني ة : .5

 الثقة بكفاءته وقدرته على مقاومة العقبات . .أ
 التعاطف مع الذين ميارسون مهنته . .ب
هام  .ت  يف اجناز العمل وفق نظام حمد د .االس 

 عالمات(5)  التماسك العضوي للعمل املهين  يعين : .6
 التعاطف بني أفراد املهنة الواحدة . .أ

 املسامهة يف اجناز العمل الواحد . .ب
 الرتابط والتكامل بني اقسام العمل املهين  الواحد أثناء اجنازه . .ت
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 عالمات(5)   احلقوق املعنوية للعامل املهين تبدو يف : .7

 معاملته معاملة انسانية , وتقدير دوره . .أ
 زيادة اجره . .ب
 تزويده مبالبس العمل . .ت

 عالمات(5) " الت ماسك بني افراد العمل الواحد " يعين : .8
 املساواة يف تقاسم اجور العمل . .أ

 التعاون يف املطالبة باحلقوق االنسانية ألفراد العمل . .ب
 ض مهنة احدهم للخطر . التعاطف بني افراد العمل عندما تتعر   .ت

 عالمات(4)_________________ 4االم يعود الضمري يف كلمة )أن ه ( سطر  .9
 عالمات(4)مرادف كلمة الظلم من الن ص هي ________________ .11
 عالمات( 4)مفرد كلمة أواصر  ______________ .11
 عالمات(4) مضاد كلمة السر اء من الن ص هي ______ .12
نجة _______ .13  عالمات(4) ____مجع كلمة ِمه 
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 عالمة 06القسم الثاني : المعرفة اللغوية 

 
 عالمة(41 ( )اكتب يف الفراغ امسها ونوعها مشتقة ومصدر 41استخرج من اجلمل التالية  .14

ُل الرجِل ميزانُُه ______________________________ .1  عجق 
  حنن لُكم ت جبجٌع وعم ا قليل الحقون_______________________ .2
 ان  اهلل كان بكم رحيما ____________________________ .3
ُت  عجُب غفوًة    ______________________________ .4

 غفا امل
 وقف املتهم وقفة اخلائف __________________________ .5
 ُسدول الليل ُمر خاٌة _______________________________ .6

 _____ان ك كرمٌي ومسيع ___________________________ .7
 الطائفي ُة شيء بغيض _____________________________ .8
 لقاؤنا غدا ___________________________________ .9

 عاش جربان يف امله ججر__________________________ .11
 ُمن طلُق املباراة غًدا ____________________________  .11
 _________أكنُّ هلذه األمة حمب ة ال أستطيع أن أِصفجها_________ .12

 
 عالمات  6أكمل اجلدول التايل :  .15

 نوعه  املصدر الفعل 

   مجزجحج 

   ان  تجبجهج 

   أعجد  
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 عالمة 06القسم الثالث : التعبير الكتابي 
د ث عن أمهية العمل كضرورة اجتماعية وانساني ة , مبي نا املهنة اليت ت جوجدُّ ممارستها مستقبال .   َتج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسأل هللا لك النجاح في الدارين 

 أسرة اللغة العربية 


